PROTOKOLL FÖRT VID LIKAGO INTRESSEFÖRENINGS ÅRSMÖTE 2015-07-28

Närvarande:: Göran Arremo, Yvonne Arremo, Anders Blomkvist, John-Christer Lindhé, Sigge Redhe, Ulf
Sunnanängs, Erik Tegmark, Carin Wallgren, Crister Wennberg .

§1

Mötets öppnande
Ulf Sunnanängs hälsade mötesdeltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat.

§2

Godkännande av dagordningen.
Dagordningen godkändes.

§3

Val av ordförande för mötet.
Ulf Sunnanängs valdes att leda dagens förhandling.

§4

Val av sekreterare för mötet.
Carin Wallgren valdes att föra dagens protokoll.

§5

Val av justeringsmän tillika rösträknare vid mötet.
Till justeringsmän tillika rösträknare för mötet valdes Yvonne Arremo och John-Christer Lindhé.

§6

Verksamhetsberättelse för 2014
Carin Wallgren läste årets mycket utförliga verksamhetsberättelse som godkändes.

§7

Kassarapport.
Kassarapporten för kalenderåret 2014 upplästes och förklarades av kassören.
Kassarapporten godkändes.

§8

Revisorns berättelse.
Revisionsberättelsen föredrogs av Sigge Redhe

§9

Fråga om styrelsens ansvarsfrihet.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret.

§ 10

Val av styrelse för 2015.
Ordförande Ulf Sunnanängs, vice ordf. Anders Blomkvist, Sekreterare Carin Wallgren, Kassör
Erik Tegmark,
Ledamöter Göran Arremo, Christer Wennberg, Suppleant John-Christer Lindhé.
Erik Tegmark och Ulf Sunnanängs valdes till firmatecknare och att var för sig teckna firma.

§ 11

Val av revisor och suppleant för räkenskapsåret 2015
Sigge Redhe och som dennes suppleant Erika Karlsson.

§ 12

Val av festkommitté.
Yvonne Arremo valdes att ansvara för kräftskivan och själv knyta till sig några, som kan hjälpa till.

§ 13

Kommande aktiviteter
Kräftskiva bestämdes till den 22/8.
Långrodd 19/7 kl 10.00 hade redan varit.

§ 14

Övriga frågor
John-Christer Hade tagit fram ett förslag på rullar, som Likago ska rullas upp på för att skona
båten och bli lättare att dra upp. Han visade en skiss på hur de skall fästas. Det är järnrör som ska
sitta var sextionde centimeter och planeringen är 6 till 10 stycken. Det beslöts att han skulle jobba
vidare på denna plan och beställa material.
Anders Blomkvist meddelade att han har en plan för hur båthustaket ska lagas. Det fick en skada
när samfälligheten lät fälla ett träd. Ulf skriver ett mail till samfälligheten och påtalar skadan. Det
är bra att ha gjort, om Anders lagning inte fungerar. Han tänker använda kapellduk och
konstruktionslim.
Vi talade om att nästa säsong prova rodd kl 10 lördag istället för söndag.
Det framfördes kritik av hur årsmötet utlysts. Det finns ingen lista över medlemmar, vilket vi borde
börja föra. Kallelsen gick ut via maillistan och där finns alla med, som visat intresse för båten de
de senaste åren. Föreslogs att vi använder oss av Hjortnäs-Sunnanängs byalags webutskick för
kallelsen nästa år.

§ 15

Mötets avslutning
Mötesordföranden tackade mötesdeltagarna och förklarade mötet avslutat.

Vid protokollet:

Carin Wallgren
Justeras:

Yvonne Arremo

John-Christer Lindhé

